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Aus aller Welt.

Kardinal Dr. Innitzer an den Katholischen Welt-Jugendbund!
Erzbischof von Wien

Z. 259 Wien, 25 Januar 1933.

Herrn Dr. Wilhelm Solzbacher, Generalsekretär des Kath. Weltjugendbund, Berlin.
f Sehr geehrter Herr Doktor!

Für die lieben Glückwünsche anläßlich meiner Ernenennung zum Erzbischof danke ich 
Ihnen vom Herzen. Gleichzeitig danke ich Ihnen für die an mich gesandten Esperanto- 
Broschüren Ich freue mich, daß Esperanto sich so verbreitet und von Ihrem Bunde 

| unterstützt wird.
Mit herzlichsten Segenswünschen f  Innitzer

Esperanto in der Schule.
In England wurden im abgelaufenen Schul

jahre (ohne Schottland und Irland) in 27 
Schulen 1006 Knaben und Mädchen in Es
peranto unterrichtet.
Esperanto und das französische Parlament.

Der Deputierte des Departements Rhone,
M. Rolland, hat eine Gruppe der Esperanto
freunde bei der Deputiertenkammer des 
französischen Parlamentes errichtet. Dieser 
Gruppe haben sich 41 Deputierte ange
schlossen. (The British Esperantist)

Orienthlnduja Centra 
E.-Organizo, (OCEO.)

La gravaj personoi en ĉi tiu centre direkt- 
ata landego Orient-Hindujo ofte estas trans- 
loĝigitaj, E ne povis sufiĉe enradikiĝl. Tial 
oni nun fondis OCEO kun la celo de ĝener- 
ala propagando kaj varbado; zorgado pri 
stokoj de esperantajoj kaj agado en ofici- 
alaj rondoj (ekz.koncerne ŝtatekzamenon ktp.)

OCEO estas neütrala, ne havas kunven- 
ojn sed instigas al grupfondiĝoj kaj povas 
aliĝi ankaŭ grupoj nestrikte neütralaj. Kotizo

Das Organ der Französischen Handels
kammer in London bringt allmonatlich 
Artikel in Esperanto.

Im Organ des Elektrotechnischen Insti
tutes der Universität Uaseda (Japan) er
schien im Februar der erste Versuch eines 
Fachwörterbuches der Elektrotechnik, ver
faßt von Takagi-Teiiĉi und Ooki-Kacumi.

ln Schweden schreitet die Esperanto-Be
wegung rasch vorwärts. An einem schriftli
chen Esperanto-Kurs nahmen in den Jahren 
1925—1932 mehr als 25.000 Personen teil.

Die Anschrift des »Oesterreichischen Es
peranto-Bundes" ist jetzt Wien I. Neue 
Burg. Anfragen ist stets Rückporto beizu
schließen. Tel. R 27803.

laü la salaj'O, sed estas samaj rajtoj por 
ĉiuj! Jen la kotizskalo: Salajro ĝis 50 guld- 
enoj — —'10 pomonate: ĝis 100 guld. — 
— 20 ktp. La ne-engrupiĝantaj devas nepre 
antaŭpagi ĉiujare.

Laŭ sla unua celo OCEO eldonas per- 
leterajn kursojn por G —.80 krom la kotizo. 
Parolajn kursojn aranĝu la grupoj. Fin- 
lernintoj ricevos monatan ligllon (en la unua 
tempo roneo-grafitan).

Malgraŭ la trilingveco aliĝis: en Batavia 
55, en cetera okeidenta Javo 7, en meza 
Javo 15, en orienta 13, Sumatra 5, Borneo 5, 
Celebes 5. Post nelonge estos varbataj la 
finlernintoj en Borneo (150) kaj Singapore 
kaj Ipoh.

La samideanoj en Orienta Hindujo kaj 
Malaka Duoninsulo estas petataj kunlabori
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kaj aliĝl. Nur per tio ni povas atingi frukte- 
donan laboron de nia raovado, jam ko- 
menciĝinte en 19€7 en nraj regionoj.

Hindo-Ĉinujo.
La unua kurso okazis en septembro 1932 kun 

47 lernantoj en Hanoi / la dua 3. I. 1933 (20 
pers.), la tria 4. IV. kun 50 p. llin aranĝis 
kaj gvidis s-ano Guerineau, estro de Radio, 
kiu multe faris por E.

La grupo en Tonking nun nombras 50 
membrojn kaj ĝi eldonas nur por siaj membroj 
monatan bultenon.

Koran gratulon al O C E O  kaj grupo 
Tonking. IEMW

Konferenco pri la unuecigo
de la E.-movado.

20.—22. majo 1933 en Genĉve.
Interkonsento de Genĉve:
La subskribintoj, kunvenintaj en Geneve, 

por prepari la vojon al interkonsento pri 
internacia organizo, starigis la jenan planon:

1. Universala E.-Asocio (UEA) estas la tut- 
monda organlzajo Esperantista, reprezent- 
anta la E -movadon kaj organizanta la uni- 
versalajn kongresojn.

2. La landaj E.-societoj, laŭ difino akcep- 
tita en KR, povas aliĝi al UEA per inter
konsento, reciproke revokebla ĉiutrijare, laŭ 
jenaj ĝeneralaj principoj:

a) ili pagos al UEA jarkotizon de sv. fr. 0.50 
il siaipor ĉiu el siaj membroj regulaj,

b) la membroj de tiuj societoj fariĝas per
broitio simplaj membroj de UEA; ili rajtas ricevi 

la internacian membrokarton kaj uzi la 
servojn de la delegitoj pri vojaĝ-helpo kaj 
informpetado;

c) la landaj societoj klopodas varbi kiom 
eble plej multe da aktivaj membroj de UEA. 
Aktivaj membroj estas membroj, senpere 
aliĝintaj aŭ varbitaj de landaj societoj, kiuj 
pagas a laüstatuan ko izon por ricevi la 
jarlibron, gazeton ktp. (t. e. la ĝisnunaj 
M, MA, MS)

3. La landaj societoj prenas sur sin la 
administradon de la membroj en sia lando. 
sub la gvidado de ĉefdelegito, nomita de 
UEA, interkonsente kun la Ianda societo.

4. La landaj societoj partoprenas per si t 
estraro aü per siaj grupoj en la elekto de 
la lokaj delegitoj.

5. En landoj, kies societo aliĝls kiel 
membro-societo, la kotizo de UEA por ak
tivaj membroj, ne-apartenantaj al la landa 
societo, estas por ĉiu kategorio almenaü 
same alta kiel la kotlzoj, kiujn la landa so
cieto fiksis por siaj membroj el ĉiu kategorio. 
Tarnen la ĝisnunaj membroj de UEA povas 
resti membroj laŭ la ĝisnunaj kondiĉoj.

6. La landaj membro-societoj kun mini- 
mume 100 membroj ĝislOOOelektas lmembron 
en la komitaton de UEA kaj plian por ĉiu 
komencanta milo da membroj. En tiuj landoj 
UEA ne plu elektos komitatanon pere de la 
delegitoj.

7. Kun la landoj societoj, ne-aliĝintaj al 
UEA kiel membro-societo, kun fakaj societoj 
kaj institucioj, UEA povas fari kontrakton 
pri favoraj kondiĉoj (art. 14 de la statuto 
de UEA) aü tiuj organizoj povas simple sin 
enskribi ĉe UEA kiel partoprenantoj en la 
ĝenerala E.-movado, kontraü fiksita jar-pago.

8. Okaze de ĉiu Univ. Kongreso de E. 
kunsidas „Konsilantaro de la E.-movado“, 
kiu konsistas el la komitatanoj de UEA, la 
ĉefdelegitoj aŭ iliaj reprezentantoj, la 
honoraj kaj dumvivaj membroj, la patronoj 
kaj la reprezentantoj de la organizajoj, 
registritaj ĉe UEA laü artikolo 7 ĉi-supra. 
Tiu konsilantaro esploras la jar-raportojn 
pri la stato de la movado, konsideras pro- 
ponojn pri disvastigo kaj utiligo de la lingvo 
kaj starigas programon de laboroj, kune
entreprenotaj. ö i decidas per pümulto de la 
ĉeestantoj en formo de dezir-esprimoj, kiujn 
ĝi transdonai al la komitato de UEA.

9. La ĝisnuna kongresa regularo daüras 
validi. La kongres-licenco iras al UEA.

10. Post sia likvido ICK kaj KR transdonos 
al UEA siajn havajojn kaj dokumentojn. La 
estraro fiksos la novajn devojn de la ĝis- 
nunaj direktoroj kaj oficistoj de ICK kaj UEA.

11. UEA estas petata, submeti la nunan 
proponon al siaj komitatanoj kaj KR al la 
societoj

12. La nova aranĝo ekfunkcios tuj, post 
kiam la komitato de UEA kaj 12 landaj 
societoj ĝin akceptis.

Subskribis propramane: Ed. Stettier, Fr. 
Schoofs, Cecil C. Goldsraith, Renĉ Dubois, 
Rob. Kreuz, Hugo Steiner.

■

WM.

AEA en sia estrarkunsido akceptis ĉi 
tiun novan aranĝon.

Por AEA: Steiner, Hovorka.

Adreso: Trajanstr. 25.
Kotizo: Rm 20.—.
Aliĝi8 ĝis nun 750 personoj, la sama nom* 

bro kiel al la Paris-a kongreso en la sama 
monato.

La sekureco de la 
kongreso de Kolonjo.

Telegrama respondo al ICK de la urba 
aütoritato de Kolonjo, kiu donas plenan 
klarecon:

1

esperantocentro geneve 
via ekspresletero dektria punkto por 
okazigo esperanto-mondkongreso en
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olonjo neniaj kontraustaraj konsideroj 
unkto timo pri malfacilajhoj au gheno 
1 invititaj eksterlandaj gastoj tute 
enbaza pro absolute ordigitaj cir- 
onstancoj de tuta germanlando punkto 
omisaria chefurbestro de la urbo 

kolonjo
Proksimiĝas la tago de la esperantista 

popolo! Kolonjo atendas la anojn de la 
Zamenhofa lingvo. La 25-a Universala Kon
greß certe okazos de la 29. VII. ĝis la 5. VIII.
en la Rejna metropolo. Cu vi, kara leganto,
jam aliĝis? Kial ne? Ĉu vi timas, ke Ger- 
manujo nun ne estas inda loko, por festi
la 25-jaran jubileon de la E-kongresoj? Ĉu 
vi timas, ke vi persone spertas malagrabl- 
ajojn pro via nacieco aü raso? Kara kon- 
gresonto, vi tute ne havas kaüzon, forresti 
la jubilean manifestacion! La vivo en Ger- 
manujo por ĉiu honesta homo ne estas en- 
danĝerigita; ĉiutage eksterlandanoj konvink- 
iĝas per propra sperto, ke en Germanujo 
regas ordo kaj trankvilo. Do kara samlingv- 
ano, ne pli longe hezitu: aliĝu ankoraŭ ho- 
diaŭ! La LKK streĉe laboris por via bon- 
farto; Kolonjo atendas vin!

Germana Esperanto-Asocio: 
Behrendt, Habellok

Pacaj batalantoj.
Kun miro mi legis en tiu ĉi rubriko („Pa- 

rolas la leganto“ en Heroldo, el kiu ni re- 
presas la artikolon. Red.) artikolon, en kiu 
estis dirite, ke en alilandoj timemaj samide- 
anoj skribas kontraü nia 25. Universala Kon- 
greso. Mi estas angla judo, tie ĉi vivanta 
de .tri jaroj; sed mi opinias, ke la fakto, ke 
la malamikoj de Germanujo faras propa- 
gandon kontraü tiu lando, ne devas esti 
kaüzo por tio, ke ankaü la neütrala esper- 
antistaro partoprenu en tiu propagando. 
Kvankam estas vere, ke la organoj de la 
klasbatala esperantistaro estas malpermes- 
itaj, tarnen neniu atakas la nepolitikan neü- 
tralan Esperanto-movadon, ĉar estas kon- 
ate, ke speciale en Germanujo la „neütralaj“ 
esperantistoj ofte estis atakitaj de siaj klas- 
batalaj „samideanoj“. Certe, nenio internacia 
estas tre amata de la faŝistoj, sed ĉu tio 
estas kaüzo, ke la progresema esperantisto, 
kiu povas esti tre bona patrioto, kiel tim- 
ema ŝakalo restu for de la kongreso? Ne! 
Se ni volas esti veraj esperantistoj, ni ne
povas simple forlasi nian standardon. Ĉu 
la neesperantista germano devas nin kovri 
per mokrido, se nur 500 aü 600 esp.-istoj 
havis la moralan kuraĝon, viziti Kolonjon 
— urbon, kie preskaŭ Ĉiu lando de la mondo
havas konsulan oficejon? Ĉu tiel ni estos 
indaj je la Zamenhofa titolo „pacaj batal
antoj“? Ne! Tiel ni estas maldignaj esti la 
heredintoj de nia majstro kaj de prof. Cart,

kiuj estis batalantoj en la vera seuco de la
vorto.

Esp.-istoj, estas nia devo aliĝi kaj veni 
al la Jubilea Kongreso, se ni povas, — nia 
devo ne sole al LKK, kiu povos suferi ka- 
tastrofon, aü al la germana esp.-istaro, kiu 
spite al la malfacilajoj alte tenas nian verd- 
an standardon, sed al tiuj, kiuj venös post 
ni, kaj al la memoro de nia mortinta majstro.

Oni nur bezonas moralan kuraĝon, kaj 
estas ankoraŭ sufiĉe da tempo, por ke la 
25. Univ. Kongreso fariĝu la plej granda 
historia okazo en nia postmilita E-movado. 
Ekzistas nenia materia danĝero, se multaj 
venös. La estonteco estas en viaj manoj, 
pacaj batalantoj!

F. C. Midas, Angermund, Germ.
„Bonvenon en Kolonjo* nomiĝas J u s  el- 

donita 10-paĝa f>ela, faldprospekto kun aro 
da bildoj kaj bela urboplano. Mendu ĉe Stadt. 
Verkehrsamt, Köln.

XVIII. Itala Nacia Kongreso.
9,—13. aügusto 1933.

La kongreso okazos en Trieste (9.—13. 
aüg.) kun ekskurso al Postumia (grotoj), 
surŝipa, balo ktp.; 13.—15. VIII en Venezia. 
Poste povas okazi diversaj vojaĝoj al 
Firenze. Romo. Pompei ktp

Postulu detalojn de Esperanto-Centro 
Itala, Gail. Vitt. Emanuele 92, Milano.

Wien-a polico kaj Esperanto.
Federacio Esperantista Itala petis bildon 

de Wien-a esperantista policisto kun levita 
mano kaj staranta ĉe Riesenrad, por tiel 
montri la Wien-an originalon. Ni tuj faris 
koncernan petskribon al la policprezidant- 
aro kaj tiu je siaj kostoj farigis la bildojn 
por la ita’aj samideanoj, kiuj ilin bezonas 
por propagandcelo.

Kopion de la petskribo ni enmavigis al 
kanceliero d-ro Dollfuss kaj ministro 
majoro Fey. _____  AEA.

Austria] Liglandaj Fervojoj deziras 
agrabligi (a vojaĝon al Aüstrio per tio, ke ili 
donas lau la longo de la travojaĝita vojo 
rabatojn ĝis 80%  por la reveturo. EĈ, se vi 
alilandanoj nur uzos vojon da 50 km kaj restos 
almenaü 10 tagojn en iu loko ekster la ĉef- 
urboj, vi ricevos 50%  rabaton por la reve
turo. Atesto de la koncerna komunumo necesa.

Krome Oesterreidiisches Verkehrbüro aranĝ- 
os societvojaĝojn de Wien. Ili kostos S 100 
resp. 120 kaj enhavos la vojaĝon en 3. klaso 
de rapidtrajno tien kaj reen, 8-tagan restadon 
en (a de vi elektita loko (loĝejo, manĝoj re- 
kompenco por la servistoj kaj impostoj). La 
tienveturo estas komuna, reveturo povas esti 
farata ĝis 17. septembro ankaü unuope.

Ciujn informojn donas al vi Oesterr. Ver
kehrsbüro, Wien, I., Friedrichsstrasse, ankaü 
en Esperanto.

Uzu la okazon, malmultekoste viziti nian 
belan Aüstrionl
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Ĉefepiskopa Katedral- kaj 
Diocezan-Muzeo en Wien.

La ofte esprimita deziro de la elmondiĝ- 
inta kardinalo d-ro Piffl, fondi muzeon, por 
rigardebligi al la granda publiko aĵojn de 1’ 
kristana arto, ordigitajn laŭ scienca vid- 
punkto, nun estas efektivigita nur post unu 
jaro de ia nuna ĉefepiskopo de Wien, kar
dinalo d-ro Theodor Innitzer, membrcr de 
Internacia Honora Komitato de Intern. Es
peranto Muzeo en Wien.

Laüstatute la Instituto envicigas „ajojn, 
neuzataj kaj endanĝerigataj sur ia nuna 
deponloko aŭ tie ne sufiĉe atentataj“ kaj 
speciale tio validas por la monumentoj de 
nia katedralo. Ne rabado de la preĝejoj do 
estas la celo, sed savado kaj konservado 
de ofte nekonataj aŭ ne.sufiĉe atentataj 
monumentoj.

Antaü nelonge la nova muzeo estis mal- 
fermata.

En aro da salonegoj, la iamaj reprezent- 
ejoj de lia eminenca moŝto, la kolektitaj 
valoraĵoj estas ordigitaj: 1. salonego speci
ale pentrajoj de Nazarenoj, II. baroka sa
lonego, III. gotika salonego, same la IV. kaj 
V. salonego de gobelenoj.

Ne estas eble, nombri detale la unuopajn 
valorajn vidindajojn. Rigardu ilin mem, se 
vi venas al Wien. Enirprezoj: Lunde kaj 
ĵaŭde 1 S, alitage 50 gr. Malfermita: Lunde, 
merkrede, vendrede 9—13 h, marde, ĵaŭde, 
sabate 15—18h, dimanĉe k. festotage 9—13h.

St.

Antoni Grabowski.
La pola esperantistaro honoris dum la

VII. Landa Kongreso sian faman samidean- 
on, la unuan Esperanto-bardon

Ant ni Grabowski
en vere inda maniero.

AI la domo, kie vivis Grabowski, War
szawa, Hoza 42, oni malkovris memorta- 
bulon. Prof Bujwid priskribis la meritojn 
de li kaj poste parolis ministro Lednicki 
kaj Leo Beimont.

Wiener lnt. Briefirarken- 
Ausstellung (W1PA).

aranĝis en 3 konstruaĵoj <KünstIerhaus, Se
cession kajMilitärkasino>grandiozajn ekspozici- 
ojn de poŝtmarkoj, inter ili la du maloftegajn 
Mauritius k. a. Apartaj poŝtmarkoj estas el- 
donitaj <Ia desegno estis de ia famkonata grafik- 
isto, gravuristo kaj prezidanto de Wipa s-rc 
Hesshaimer) kaj baldau forvenditaj.

En Secession 1EMW ekspozis elpendaĵon 
kun kovertoj, afrankitaj el diversaj mondpartoj, 
kaj aro da ŝlosiioj divers ingvaj. La bildo de 
ia Muzeo same kiel la surskriboj »Pere de 
Esperanto oni korespondas kun 140 landoj« 
kaj »Veŝtopoŝlernolibreto en 40 lingvoj« 
atentigis la vizitantojn al Esperanto.

2. Helena Esperanto-Kongreso okazis 
en Ateno 24 -26. junio 1933. üratulon al la 
helenaj pioniroj kaj samideanoj!

N-ro 7

Int Esperanto Muzeo en Wien
Wien, I. Neue Burg, Heldenplatz.

Telefono n-ro R 27-803
Malfermata labortage 9—12, 15— 8 h; 

sabate 9—12h.
Dumvivaj membroj (Aŭstrio S 15.— ev. 

en 3 partpagoj), por alilandanoj svis. fr. 
12.50; ili enpagu la egalvaloron ĉe iu banko 
de sia loko por la konto de „Oesterreithi- 
sche Credit-Anstalt, W'ien 1. Renngasse“ kun 
la ordono, ke oni pagu al la Muzeo la kon- 
cernan sumon en aŭstriaj ŝilingoj.

Novaj membroj:
493. Pölzl Marie, Lanßenzersdorf; 494.
Freund B., Brno; 495. Rübsamen Robert, 
Mexiko, D. F.

Grupoj pagas la saman kotizon por 10 
jaroj.

La interna ideo.
Ĉeng-Kuangming. 

El „La Revuo Orients*.

Komprenante fremdlingvanojn 
Dislokitajn en la mondo 
Unu sidas malproksime;
Skribas kartojn kaj leterojn 
Al amikoj nekonataj —
En la tuta vasta mondo 
En anguloj malproksimaj 
Estas nun gekamaradoj 
Kunligitaj en frateco 
Unu kun la alia.
Venls nun en mia mano 
El la orienta mondo 
Eta karto kun bildflanko 
Arte bele orramita,
Estas samideanino,
Kiu volas korespondi —
Kaj nun skribas ai mi jenon:
„Kara mia kamarado,
Mi nur estas knabineto 
En la lando japanujo 
Malproksima oriento —
Mi laboras en fabriko 
En la urbo Jokohamo 
Kaj mi devas laboregi,
Por akiri mian panon —
Trans la limojn detruendajn 
Donas mi al vi ia manojn.
Laborantoj de la mondo,
Estu ni unuigitaj
Per la lingvo Esperanto.
Fartu bone kamarado!
Atendante la respondon 
Restas mi kun fratsalutoj.“
Tiel kreas esperantoj,
Sen bruegaj packongresoj,
Sen deklamoj hipokritaj,
Diiigente fundamentan 
Homfratecon en la mondo.
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Vivu la neutralismo!
De E. Lanti-

Oni j im atentigis min pri neceso ne t o 
paraüoksi en miaj duoj

Tute prave!
Sed la vivo, la faktoj ne malofte para- 

doksas. Kaj ui devas atenti la v>von, la 
faktojn . . .

Sendube la plej „oxtodoksaj“ marksistoj 
konsentos, se mi asertas,, ke la socia vivo 
estas sinsekvo de kontraüdiroj. Ne ekzisias 
abäolutaj veioj, krora, krom eble en la ab- 
strakta, maiematika kampo. Veroj Ciam ri- 
latas al tempo, loko. forto, cirkonstancoj ktp.

Sed sufiĉe da ĉirkaŭfrazoj! Mi simple in- 
tencas krli: Vivu la neütralismo! Jen cinika 
Konfeso pri „revizemo“.

Bonvolu tarnen ne tro rapide ftnjugi pri 
tiu mia „krimo*.

Vero estas, ke ea la laudoj, kie regas blanka 
teroro, nia SAT-movado ne povas malvolv- 
iĝi normale Tie „Sennaei lo“ kaj aliaj SAT- 
eldunajoj ne povas eniri libere. Sufiĉas esti 
posedanto de membrokarto de nia asocio 
por esti suspektata, arestata, m dliberigata.

Nu, ĉu do ni simple notu la fakton kaj 
rezignu? Estus tute maltrafa oportunismol 
Kie SAT estas malpermesata, kie niaj anoj 
ne povas kolektiĝi sub nian ruĝan fiagon, 
tie ili devas ŝirmi sin per la nure verda; ili 
devas partopreni la neŭtralan, burĝan, eĉ 
faŝistan esperantan movadon . . .

Ne gravas. se laboristo ricevas E-instruon 
de pastro, de faŝisto. Esperanto estas ilo, 
— ilo nepre necesa por la emancipo de nia 
klaso Oni do ne timu ricevi ĝm de mal- 
am kaj manoj. La ĉefaĵo estas posedi la 
ilon kaj scipovi lerte ĝin uzadi. Aliiĝos la 
cirkonstancoj en la biankaj landoj; venös 
certe la tago, k am estos eble utiligi mal- 
kaŝe la akiritan kaj br ne akrigitan ilon por 
niaj klasaj celoj.

Kiuj ne komprenas tion, kiuj krias: „For 
la neütralismon!“ en la terorlandoj. tiuj, en 
plej bona okazo, estas blir.daj fana ikuloj, 
aü simple provokistoj . . .

La vera kuraĝo ne konsistas el fanfaron- 
ajoj; vera heroo ne oferas senbezone sian 
vivon; male li ŝirmas zorge sian bruston 
por bata i venke, kiam la cirkonstancoj far- 
iĝos favoraj.

La vera kuraĝo ankaü estas diri la veron, 
eĉ kiam tio povas domaĝi al la verdiranto.

Sed kompreneble ju pli la cirkonstancoj 
devigas nin rezigni provizore niajn princip- 
ojn en la biankaj landoj, despli ni devas ri- 
göre apliki ilin tie, kie regas ankoraü la 
burĝa demokratio.

Vivu la neutralismo! tie, kie nia obeinda, 
sed ne obeebla agitvorto: „For la neütral- 
isnon!“ riskas detrui tute la esperantan
vivon •  •

(Represita el ennaciulo, kie la artikolö aperis en 1929 
ka] nun estis reprtsata kie l tre aktuala pro la ger-

mana situacio).
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SAT.
En Sennaciulo 406 la direkcio raportas 

pri la situacio I9J2/33. La mizera ekom.mia 
situacio multe rnalutilis — „Tiuj LEA kiuj 
jam ĝis nun agis konforme al la Gotenburga • 
Konvencto, daürigis siajn amikajn ril tojn 
kun SAT. Por plifumigi tiujn rilatojn estis 
proponita en Stuttgart la realigo de pto- 
jekto, celanta devigan liveradon de S-ulo 
al LEA-anaro. La aüstria LEA (ALLE), kvan- 
kam ĝi formale akceptis ia Gotenburgan 
Konvencion, neniei plenumis ĝiajn punktojn. 
Okazis nenia varbo por SAT en „La Soci- 
alisto ; male aperis mairekomendaj artikoloj 
kaj tiaj, kiuj preparis la skismon kaj kreon 
de propra internacio. La proponoj de ALLE 
estis Urĝe diskutataj Ce XU. Kongreso; 
la granda plimulto ma akceptis tiujn pro- 
ponojn; laŭ Cia demokrata reguio do la 
malplimulto estus devinta sin kiini, anstataü 
sürpasi la skismigan vojon, imitante la pli 
fruajn skismulojn. Estu notite Ci tie, ke la 
malvarbadon de ALLE ni provis kompensi 
per intensigita varbado en Aüstrio.“

ISE fondita.
Mezeüropa Konferenco, okazinta pente

koste en Wien, decidis unuanime la fondon 
de Internacio de Socialistaj Esperantistoj

A

(lSE).Ceestisla fondkongreson reprezentantoj
de la aüsiria, hungara franca kaj CeHosio- 
vakaj organizacioj socialist-esperantistaj. El 
ili la 3 unuaj jam oficiale deklaris sian 
aliĝon al ISE kaj nun ili fortnas la sekciojn 
en siaj la doj.

ISE volas arigi la socialistajn esp.-istojn 
en Ciuj landoj surbaze de landoj sekcioj; ĝi 
volas enpenttri tien,kie ankoraü ne ekzistas 
landa organizo. ISE estas la kerno de la 
movado kaj kunigas la landajn organizojn. 
ISE ne instaliĝas aparte de la ĝenerala 
socialista movado, sed konscie kiel parto 
de ĝi. lzolite de la socialistaj partioj nia E.- 
rnovado estus sensignifa kaj sekteca, kun- 
ligite kun ili ni sukcese povas propagandi 
la internacian lingvon kaj veki en la prole- 
tario internacian pensadon. La unua ago de 
ISE do estis, informi la Socialistan Labor- 
istan Internacion en Zürich, kies sekretario 
k-do Adler interesite aükultis la argumentoin 
kaj promesis aperigi en Bulteno de SLI 
raporton pri fondo de ISE.

Se oni riproĉus, ke ni p edikas skismon 
aü volas detrui SAT, ni respondas: SAT 
havas individuisman organizformon kaj tial 
kontentigas individuistojn, dum ISE Ciel 
akcentas sian kolektivisman karakteron.

ALLE transdonis al ISE sian organon 
„La Socialisto“ kiel unuan donacon (kondiĉe, 
ke en kazo de eventuala likvido ĝi refalas 
al ĝi). (EI „La Socialisto", julio).

20-a Jubilea Kongreso de la Bulgaraj 
Esperantistoj okazos 16.-18. julio en Ruse 
sub la protektoreco de urbestro inĝ. Pavlov. 
Adreso de LKK: Ivan Kotov, nacia bakon.
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„La pirato“, kajeroj por Satiro, Humoro 
kaj Ubereco . . . .  relativa, elvenis en sia
unua numero dum junio. ŝipestro: Raymond 
Schwartz; redakcio: 5, Ave Galliĉni, Cour- 
bevoie (Seine), Francujo; hejma haveno kaj 
administracio: J. Solsona, 9 Rue Halle, 
Paris -14. Kaperas ĉiumonate. Jarabono 
12 fr. fr. '

Nun la ŝipo eknaĝis. La Pirato veliros, 
sendepende de 1’vento.

El „Monduma klaĉejo* de la „Pirato*.
La strutpolitiko. — La 20. de majo UFE

aranĝis konferencon en Ĝenevo por pristudi
ia situacion de 1’ reorganiza Kaoso kun la 
intenco trovi, se iel eble, solvon akcept- 
eblan de Ciuj. Kompreneble ankaŭ UEA estis 
invitata, sed UEA rifuzis ĉeesti. Verŝajne 
pro la altaj vojaĝkostoj??

Kaj tarnen . . .  — Kaj tarnen, — tio estas
tute aparta ĉapitro — UEA iris al Ĝenevo. 
Sed dezirante savi sian virgecan honoron, 
UEA ne povis publike eniri en la domon 
de UFE. Pro la sama motivo UFE ne povis 
sin Stell en la hejmon de UEA. Kion farl? 
— Ili renkontiĝis en hotelo. — Jes, sinjoro, 
kiel geamantoj.

Kaj nun? — Post tiu intima hotela kun- 
veno oni anoncas, kiel decas, la gefianĉiĝon 
de UEA kaj UFE, kvankam neoficiale. Se la 
gepatroj konsentas, la geedziĝo okazos en 
Kolonjo. Fraülino UFE fariĝos UEA Sed 
kiu poste portos la pantalonon?

Gravaĵoj.

„La infanaro“ .
La prezldanto de „Imperia Asocio por 

Infana Eduko“, d-ro Iŝii en Tokio, neesper- 
antisto, siavole dediĉis E.-parton en .La 
Infanaro*. Japana E.-lnstituto redaktas ĉi tlun 
parton kaj instigas la s-anojn, speciale in- 
struistojn, tra tutmondo al kunlaboro kaj 
abono (jarkotizo 3 Yen). Adr.: DrniCi ISii, 
34 Niŝi-Gokenĉoo, Uŝigome, Tokio. Gratulu!

Junulara Propagando-Oficejo
estis starigata en kunlaboro kun 

Tutmonaa E.-Junulara Asocio (TEJA) 
Mondjunularo Katolika (MOKA)
E.-fakoj de kelkaj Foiroj 
E.-fakoj de kelkaj Fremduloficejoj en 

Rotterdam.
La oficejo celas: a) konstante propagandi 

E-on pere de la junularo kaj Inter ĝi, b) 
plivalorigi E.-on per servoj al E-uzantoj, 
precipe al tiuj, kiuj reklamas E.-lingve per 
gvidiloj, prospektoj ktp.

Laŭpove ĉiu esperantisto kunlaboru!
La gvid.: A. C. v. Ingen, Voorhaven 43, 

Rotterdam-W.
Norvega E-Ligo elektis dum sia ĝen.-kun- 

sido la 4. VI. en Hamar prez.-kapitanon R. 
Bugge-Paulsen; vicprez. - f-inon Rosa Bye; 
gen. sekr.-Arne Arnessen.

Populara Esperanto-Biblioteko.
Venlo, poŝtkesto 81, Nederl.,

intencas eldoni aron da E-libroj kaj in- 
vitas al abono.

Ciumonate aperos du volumoj, kiuj kost
os ned. guld. 2.2b po libro; sed por al- 
iĝintoj, kiuj ricevas monate po du libroj, la 
prezo estas por du libroj nur 2.50 plus 
se: dkostoj.

Kristana E-ista Ligo Intern. (KELI), 
oficejo Paul Hübner, Pölkenstr. 4, Quedlin
burg, Germ., depost la Paris-a Kongreso 
denove eldonas sian organon „Dia Regno“. 
Naciaj sekcioj fonditaj en Germanujo kaj 
Nederlando. la ligo preparas la protestant- 
an diservon kaj du fakkunsidojn en Köln.

„La Juna Batalanto *
Nova adreso: 77 Montee de Pilate, 

Luxembourg-Eich, Luxemburg. La sama 
adreso estas por la intern sekretariejo de 
Mondjunularo Katolika (MOKA) kaj ankau 
de d-ro Wilhelm Solzbacher persone.

Löwenapotbeke Dr. R. G. Maeder, St.
Gallen, Schweiz, hat auf Briefpapier und 
Umschlägen „Esperanto parolata“ und ver
schickt für ein neues Präparat Werbeblätter 
in deutsch und Esperanto.

Ŝercangulo.

La kaslibro.
De R. Q. Gallahan.

Vizitinte antaü kelkaj tagoj malnovan 
amikon mi konstatis, ke ii havis tre mal- 
bonan mienon. Je mia demando pri la kaüzo, 
li montris al mi anstataü respondo unu 
paĝon de sia kaslibro. Mi legis el la cifer- 
vicoj tragikomedian historieton, kiel ĝi pov- 
as okazi Ciutage:
Oktobro. Elspezoj:
3. Anonco: Stenotipistino serĉata . 3.50
6. Violoj por la nova stenotip-ino . 2.70
8. Salajro seniajna por la nova ste

notipistino ..................................... 50.—
11. Rozoj por la nova sten-ino . . 7,—
15. Semajna salajro por la sten-ino 90.— 
19. Tagmanĝo kun f-ino Lilian Fr. . 36.60
22. Salajro de Lilian............................. 120.—
25. Teatro kaj vespermanĝo kun L. 130.— 
26 Peltmantelo por mia fianĉino . . 3000.—
26. Anonco: Stenotipisto serĉata . 3.50

(El „Esperanto -Geneve)

La movado kontraü ne-arianaj 
kuraclstoj kaj advokatoj.

Hitlerano: „Ĉu vi estas aütentika ariano, 
d-ro Levi?"

D-ro Levi: „Sendube, mi ja vivas nur de 
miaj honorarioj.“

Hitlerano: „Kion tio pruvas?"
D-ro Levi: „Ke mi estas honor-ariano".

(„La Pirato-Paris“)
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Estrarkunsidoj okazis 12. junio kaj 2. julio. 
Protokolon la grupoj ricccos cn kelkaj tagoj.

An alle Gesinnungsfreunde!
Unser Aufruf in Nr. 6 hat nur wenig Wieder

hall gefunden!
Nur wenige Antworten sind eingelaufen! 

Dies daif uns nicht entmutigen! Wir haben 
eine nicht angenehme Aufgabe übernommen, 
die österr. Bewegung, die auch durch die Wirt
schaftskrise leidet, weiter zu dem zu machen, 
was sie nach dem in Oesterreich auf dem 
Gebiete des Esperanto Errungenen zu sein 
hätte — zu einer mächtigen Organisation.

Unser bester W ille und unsere größte Auf
opferung kann dies aber nicht erreichen, wenn 
die Gesinnungsfreunde nicht sich selbst dessen 
bewusst sind, dass die Bewegung — Sie alle 
sind! ! ! Sie alle müssen mithelfen! Und da 
wenden wir uns nicht mehr mit Worten des 
Bittens an Sie, sondern wir appellieren an 
Ihre Liebe zu Esperanto, an Ihren Idealismus, 
der sich aber auch den realen Notwendig
keiten des Lebens nicht verschliessen darf. 
Jeder Mensch bringt für seine Liebhabereien 
Opfer, warum sollen wir für unser Ideal, das 
Esperanto, keine solchen bringen?

Hier wollen wir Zamenhof selbst sprechen 
lassen:

Vortoj de Zamenhof.
Ei .Originals Veikaro de d-ro Johann Dletterle*.

Jen respondoj aperintaj en lh89 en la 
unua gazeto, fondita de Zamenhof, „La Es- 
perantisfo*:

Al S-ro I. V. en T. — Vi plendas, ke en 
via urbo ĝis nun neniu ankoraü ion scias 
pri la lingvo Esperanto! Nu, kiu estas kulpa? 
Se la amikoj en T. anstataü ion fari kaj 
vastigi nian aferon, atendos, ke oni laboru 
energie, ke oni faru la aferon pli konata en 
alia urbo — tiam nia afero neniam progres- 
os en via urbo Vi demandas min kial nia 
afero estas ankoraü malmulte konata en via 
urbo! Ne forgesu. ke en nia afero mi estas 
nur unu el la iaboristoj, kaj se mi devus 
mem kaj sola fari la tutan aferon, kiu dev- 
as esti farata de niultaj lokoj, tiam nia 
afero estus perdita

Al S-ro M-n en G. — Via letero estas 
subskribita: „Unu e lja  plej varmaj amikoj 
de Esperanto“ ! Mi efektive memoras, ke de 
tempo al tempo vi sendas al mi leterojn kun 
dt mandoj pri la irado de la afero; sed ne
niam ankoraü vi skribis al mi, kion vi mem 
faris por nia afero Varma amiko de nia 
afero povas sin nomi ne tiu. kiu ĉiam de 
mandas, sed nur tiu, kiu laboras por nia 
afero kaj vastigas ĝin Anstataü demandi 
min ĉiumonate ,,kio estas farita“. vi devas 
en la fino de ĉiu monato demandi vin mem: 
„kion mi faris por nia afero en la pasinta 
monato?“

Nachdem wir unseren verehrten Meister 
selbst gehört haben, wollen wir Sie auffordern, 
mit allen Kräften, auch geldlichen, uns zur

Seite zu stehen! Jede Gruppe und jeder Es
perantist beantworte bis Ende Juli die Fragen 
1—5 aus *AI (a gr-poj kaj izoluloj« in Nr. 6/ 
zu P. 7 wird der Uraniaverband in allen 
Orten, wo eine Urania besteht, die Anfrage 
an die Urania-Vorstände richten, ob sie 
einen Vortrag über »Kopenhagen und Stock
holm, die schönen Städte des Nordens« und 
»das suveräne Fürstentum Liechtenstein« veran
stalten wollen. Es wäre den Esperantisten in 
diesen Orten zu empfehlen, sich mit der 
Urania ins Einvernehmen zu setzen und auf 
Abhaltung eines solchen Vortrages hinzuwir- 
ken. In Orten, wo keine Urania ist, sollten 
die Esperantisten im Interesse der E-Bewe- 
gung sich für den Vortrag interessieren und 
sich mit uns ins Einvernehmen setzen. Zu
P. 7 b> wäre es wichtig, daß die Zeitung 
möglichst viel abonniert werden möge/ sie 
sollte in Gast- und Kaffeehäusern Ihres Ortes 
aufliegen. Für solche Lokale ausserordentlich 
ermäßigter Preis von S 3.20.

Izolululoj wollen sich direkt als Mitglied 
der A E A  anschliessen.

Wir sind sicher, recht rasch und ausführ
lich Berichte zu erhalten und danken hierfür 
schon jetzt. A E A : Steiner, Hovorka.

Kunveno de s-anoj en Waldviertel
okazis laü propono de s-ano Nowotny. 

Kunvenis 29 el Gr.-Siegharts, Gföhl, Horn, 
Krems, Siegmundsherberg St. Pölten. Post 
raporioj pri la movado en la unuopaj lokoj 
oni decidis pli intiman kontakton inter la 
grupoj por pli bona kunlaboro. Fine pre- 
zentado de kantoj kaj poemoj.

Krems Prez Stanke transprenis la taskon 
de gazetservo.

Krems. La E-grupo aranĝis la 4. majo 
okaze de la forvojaĝo de nia ĉiain fidela 
s-anino Meindl-Fefferna al Abesinio festan 
adiaŭ-kunvenon, kiun ĉecstis 26 ges-anoj. 
Elkoraj paroladoj kaj kantoj beligis tiun 
vere familian kunestadon.

E-kurso en „Junulara Ligo de Savarmeo11
ĉiun ĵtŭdon 19 h 30, Wien VH. Kaiserstr. 30. 
Gvid. Fried. Dunisch

ESPERANTO-SOCIETO POR STIRIO I
Graz, VI., Schönaugasse 6. I

Bericht über die Leitungssitzung vom
23. Juni. — Der hiesige Landesverband für 
Fremdenverkehr wünscht Werbematerial in 
Esperanto. Schulrat Schöpfer legt das Pro
gramm der von ihm am 29. Juni vorzunehmen
den E-Prüfun? vor. Interesse erweckt Programm 
des ital. E-Kongresses. Zum Aufruf in A E  
nimmt H. Bartel Stellung. Wegen Vortrag 
Danzig werden Einzelheiten abgewartet/ Kon
ferenz Wien-Budapest, Wiener Kongress 1936 
und Schaffung einer modernen Austria Anto- 
logio werden gestreift. Pressedienst bleibt in 
denselben Händen wie bisher. Dr. Biehler.
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Koran kondolencon al Silabŝarado.
s-ro kortega kons. d-ro Wilhe'm Heeber, 
pro la morto de lia patrino.

IEMVV, AEA. AE

|________ Rimarkintiaj p esaĵoj _______ |

Ni menc as unuope senditajn verkojn; ni re-
cenzas duope senditajn.

Esperantista Voĉo, Jaslo.
„Pol-Pomeranio“ de Kazimierz Smogor- 

zewski. trad de Grenkamp-K^r feld.
E. 3 partoj la aŭtoro provas klar gi, ke 

Poineranio estas esence pola lando. Unue li 
akcentas, ke nur dufoje dum iom pli ol 
centjaro ĝi estis germana posedaĵo, poste ii 
parolas pri la nacieco de la provmco kaj 
kontraŭas la sarigon de mazura kai kaŝuba 
dialektoj kiel memsiaraj lingvoj. La mal- 
kreskon de la germannacianoj li iom ten 
dence roigas kaj akre atakas la politikon 
de Bismarck kaj Bülow. Fine li parolas pri 
la graveco de Danzig kaj Gdynow por Pol- 
ujo kaj pri la mirinda evoluo de la pola 
haveno. Krome li volas pruvi, ke ekzistas 
muttaj Orientaj Prusujoj en la mondo, sed 
ne atentas. ke nen ukaze samgranda terpeco 
estas forŝirita de grandpotenco.

Tre laüdinda estas la aldono de ege su- 
pervideblaj tabeloj kaj kartoj Lingve la 
verko estas hone skritüta kiel ĉiuj tradukoj 
de Grenkamp. Iomete malofta estas la uzo 
de „lau“, nekutima la kclkloka anstataüo 
de „au“ pei „ĉu“ kaj la troa aplikado de 
,,-ig"-formo anstataü simpla verbo. Vere 
ma korektaj estas la formoj „spiritista“ 
(anst. spirita) volismo sur p. 3f; 59 „la te- 
ritona tuto“ al (anst. sendanĝereco), 68 ilia 
(anst. s a). 73 linio 2. de sube datreveno al 
(anst. de), 76 dubi en (pri), 100 ĝusti (pravi), 
107 „kvankam“ anst „malgraü“, 114 „de- 
mandi“ anst. „postuli“ (galicismo), „dum ‘ 
anst. , d u n i e 121 lasta linio porteblo (anst. 
portokapablo). Rilate la sovetismojn „aliei“ 
ktp. mi citas Ifigenion , ne povas mi alku- 
timigi“. D-ro W. Biehler

Eid. SAT, Paris.
„Gvidilo tra la Esp.-Movado“ de G. P.

de Bruin, 12*5X18 5 cm; prezo fr. fr 4.—,
1933.

La plej granda parto de la libro sin okup- 
as pri la l.ibor sta movado kaj la kompii- 
iuto eĉ ne scias ion pri ekzisto de Int. E- 
Muzeo, al kiu ankau la Nederlanda Labor- 
ista Federacio Esp , kies ano li estas, s ndas 
regule siajn gazeton kaj eldonajojo. Por )a 
taborista movado kiel por la neütrala sam- 
va’ora * stu la Muzeo.

De A B , Salzburg.
aü, bach, be, bon, br, ce, do e, e, eks, 

ent, er, fen, fod, gaü, in, jek, jo. ken, kurs, 
lan, lauf, Io, mi, mor, na, ne, nest, o, of, 
ok, pa, re, re, re, ri, se. se, su, ŝa, ti, to, 
tram, tun, ung, ve, vo, zi.

El la 48 silaboj vi formu vortojn lau 
sekvanta signifo La unuaj kaj lastaj literoj, 
legataj de supre malsupren, nomas gravan 
Esperanto-kreadon kaj ties kreinton.

Austria livereto nokta koncerto, orienta 
seĝporto s. f , ekzekutejo, koncize ripeti, 
sezono s. f . kovujo s. f., urba trafikilo, 
komposto, tempdifino, flngroparto s. f, 
peltbesto, promenego s. f., kardmala punkto, 
reale, enŝprucigi. valora ligno s. f„ bezone, 
monato s. f. — s. f. =  sen finajo.

Kunvenoj de esperantistoj.
Zusammenkünfte der Esperantisten.

Baden: N. Pronay, Bahngasse 2.
Braunau a. I ; Haselbauer, Linzerstr 7/11.

Graz.
E-Verein für Steiermark, Schönaugasse 6/11, 

Heim: Bürgergasse 4, Fr (v) 20-23h.
E-Verein ,,Em. Peltier“, Sackstr. 16/11, Mo 

(1) 20 h.
Gr. Siegharts: Portier Novotny, Fabrik.
Innsbruck: Hotel Grüner Baum, Museum- 

str. 35, Do (Ĵ), 20 h.
Klagenfurt: Elektrizitätswerke.
L inz: Gasthaus Stadtgut, Volksgartenstraße.

Salzburg:
E-Grupo: Gasfejo Schwarzes Rössel, Berg

gasse, Mi (mk) 20 h.
E-Grupo ..Estonteco“, prez. Kapa, Dreifal

tigkeitsgasse 14.
Sigmundsherberg: Schule, Fr (v) 20 h.
Steyr: Schlüsselhofstr., Fr. (v.), 20h.

Wien.
D-ro Sos-Grupo, I. kafejo Kolowratring, 

Schubertring 2 Fr. (v.) 19 h.
E-Org. de Ofirhavantoj, IV. Schäffergasse 3, 

Mag. Bez-Amt, ĉiutage esc. sabate; 19 h.
Esp.-societo „Fideleco“, Cafe Zoglmann, 

XVIII., Staudgasse 1, Di (m), 16-19 h.
Koloman Kalocsay-Grupo ĉe s-ro Hovorka, 

IX. Löhlichgasse 3, Mi (mk) 19 h.
Libera E-Rondo „Verda Angulo ‘, kafejo Hrdy, 

XVI. Ottakringerstr. 119: Mi (mk) 20-22 h
E-Rondo . Kolonelo Zwach“ ĉe Stafa, VII. 

Mariahilferstr. 1?0 Di (m), 16-18 h.
Katolika Unuiĝo E.-ista en Wien,I. Freyung 6 

(Schottenpfarrkanzlei) Mi (mk) 18—20 h.
*

Posedanto, administranto, eldonanto kai respondeca redaktoro Regierungsrat Hugo Steiner, 
Bisamberg, Bundesstr. 154. — Presejo: S. Falk, Wien, XIII, Nobilegasse 4.


